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Abstract 

 

 

The purpose of this essay is to investigate what norms and discourses exist at my preschool 

and how they contribute to create different constructions of children from a discourse 

perspective. Furthermore, I want to investigate the causes of my and my colleagues' patterns 

of action as well as the possibilities for action that exist in the emerging situations from two 

ethical perspectives, duty ethics and virtues. The essay is about the difficulty to cater to the 

best of the whole group and to take care of each child’s unique needs at the same time. The 

idea behind this essay was raised when I noted in my department that one child was blamed 

for all that went wrong. The essay begins with the description of some situations where my 

colleagues, through both their verbal and physical actions, express how difficult it is to meet 

children that behave in a way that makes them worried and puzzled. I do not raise my own 

concerns about the boy’s behavior or how the teachers react to his needs. When I finally dare 

to speak up during a meeting with the special pedagogue I risk destroying their chances to get 

an extra teacher for this child. My colleagues focus on his shortcomings and express a desire 

to correct his behaviour. My focus is on changing and adapting the environment, activities, 

routines and our approach to meeting the individual child’s specific needs. I reflect on the 

causes of my and my colleagues' actions as well as our possibilities of action using two ethical 

perspectives, duty ethics and virtues. These perspectives open up for an in-depth 

understanding of the dilemma through an insider perspective. Using this perspective, I can 

express my personal thoughts and speculations. An outsider's perspective comprises of a 

discourse perspective that helps me to see the discourses and the norms that contribute to the 

constructions of the children that are being created at my preschool. I even reflect over my 

own practical knowledge that has helpt me to learn from my own and other peoples 

experience, so I can develop my abilities and act wisely in different situations. 
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Sammanfattning 

 

 

Syftet med den här essän är att undersöka vilka normer och diskurser som råder på min 

förskola och vidare hur de bidrar till att skapa olika konstruktioner av barn utifrån ett 

diskursperspektiv. Sedermera vill jag undersöka orsaker till mina egna och mina kollegors 

handlingsmönster samt vilka handlingsmöjligheter som finns i de uppkomna situationerna 

utifrån ett pliktetiskt och ett dygdetiskt perspektiv. Essän handlar om svårigheten att se till 

hela barngruppens bästa och att samtidigt ta hänsyn till varje barns unika behov. Idén till den 

här essän väcktes när jag på min avdelning uppmärksammade att både barn och vuxna la 

skulden för allting som gick fel på vår avdelning på ett av barnen. Essän börjar med 

beskrivningen av några situationer där mina kollegor, genom både språkliga och kroppsliga 

handlingar, ger uttryck för hur svårt det är att bemöta barn vars beteenden oroar, förbryllar 

eller utmanar dem medan jag förblir tyst. När jag äntligen tar mod till mig och börjar prata 

riskerar mitt handlande att förstöra deras chanser att få en resurspedagog till det här barnet. 

Mina kollegor fokuserar på barnets brister och korrigerar hans beteende. Mitt fokus ligger på 

förändring och anpassning av vår verksamhet så att den passar barnets unika behov. 

Jag reflekterar över orsaker till mina och mina kollegors handlingar samt våra 

handlingsmöjligheter utifrån två etiska perspektiv, pliktetik och dygdetik, vilka utgör ett 

”inifrånperspektiv”. Med hjälp av inifrånperspektivet kan jag låta mina personliga tankar och 

funderingar komma till uttryck. Ett ”utifrånperspektiv” utgörs av ett diskursperspektiv med 

vars hjälp jag kan få syn på de diskurser och normer som bidrar till de konstruktioner av barn 

som skapas på min förskola. Dessa diskurser och normer kan så småningom förändras med 

hjälp av en pedagogisk reflektion tillsammans med mina kollegor. Jag reflekterar även över 

min egen praktiska kunskap som har hjälpt mig att lära av min egen och andras erfarenheter 

så att jag hela tiden kan utveckla mina förmågor och agera klokt i olika situationer.  

 

Nyckelord: normer, diskurser, pliktetik, dygdetik, Aristoteles 
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1. Inledning 

1.1 Berättelse 
 

Det är en härlig vårmorgon. Äntligen har snön försvunnit och solen skiner från en klarblå 

himmel. Jag bestämmer mig för att ta en promenad till förskolan. Jag vill känna solens strålar 

mot huden och dess värme efter oändligt långa och mörka vintermånader. Efter en stund får 

jag en pirrande känsla i kroppen och känner mig både piggare och gladare. Jag går igenom 

dagens aktiviteter i tankarna och kommer på att vi idag ska ta emot barnen i lekparken i 

närheten av förskolan, vilket gör mig ännu gladare då jag älskar att vara ute.  

 

När jag kommer fram ser jag att de flesta barnen och två av mina kollegor, Eva och Lena, 

redan är på plats. Båda är förskollärare. Jag går in genom grinden och ser att det är en lugn 

stämning och att alla är sysselsatta med olika aktiviteter. Jag säger ”god morgon” och går 

fram till en grupp barn som håller på att undersöka någonting i buskarna. Jag vill också delta i 

denna upptäcktsresa och dokumentera deras upptäckter för en senare genomgång tillsammans 

med barnen. I samma stund som jag hjälper ett barn att ta ett kort på en fluga som nyss har 

vaknat ur sin vintersömn vänder sig Eva till mig och säger: 

- Vet du vad som har hänt? De har klagat på honom igen!  

- Vad menar du? undrar jag samtidigt som jag lämnar kameran hos barnen som fortsätter att ta 

foton och jag avlägsnar mig från barngruppen tillsammans med Eva. Hon fortsätter: 

- Kalles föräldrar skickade mail till oss igår och skrev att han blev mobbad av Philip. Kalle 

kom hem igår och berättade att Philip hade knuffat och sparkat på honom och gjort en massa 

saker. Nu börjar det bli många barn som klagar på honom, även föräldrarna kommer hit och 

säger att Philip gör si och så. Vi har även fått mail ifrån andra föräldrar angående honom. Han 

blir så exalterad medan han leker med andra barn. Vi måste boka tid med en specialpedagog 

snart.  

 

Det är konstigt, tänker jag men nickar bara instämmande. Jag tänker att just de två barnen 

leker så bra ihop. De är kompisar och jag uppfattar att båda två är busiga och drar igång 

varandra. Min blick vandrar direkt till Philip och jag ser att han sitter och ritar med en pinne i 

sandlådan. Han ritar olika mönster medan Kalle, det andra barnet, försöker få honom att titta 

på något annat. När han inte lyckas ställer han sig på sandlådekanten och hoppar i där framför 
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honom. Jag kan se att han hela tiden försöker få igång Philip som till slut hakar på och de 

springer runt och busar som vanligt.  

 

Vi är på väg tillbaka till förskolan. Eva går bredvid mig och suckar djupt medan hon fortsätter 

uppgivet:  

- Du vet Philip, han är ganska vild, busar mycket och är så här ivrig i sina gester.  

Hon försöker härma hans rörelser. Jag blir röd i ansiktet och känner en klump i magen som 

infinner sig efter denna kommentar. Sedan går vi en stund utan att säga någonting. Jag ser att 

hon ser fundersam ut. Efter en stund lägger hon till:  

- Men han är snäll egentligen, det är inte nåt barn som egentligen, medvetet, gör illa nån 

annan för att vara elak, utan det är mera så att han hamnar i såna situationer väldigt ofta där 

det blir konflikter. Alltså inte konflikter att de bråkar utan såna konflikter där de slåss med 

varandra. Jag nickar bara men svarar inte. Jag är ganska ny på förskolan och känner inte 

barngruppen så väl än. Jag bestämmer mig för att avvakta och observera barnen för att skaffa 

mig en mer nyanserad bild över barngruppen. Något inom mig säger att det är något som inte 

stämmer här.  

 

Till slut är vi tillbaka på förskolan och alla barn befinner sig i ytterhallen som är avgränsad 

från innerhallen med en grind. Några barn har hunnit klä av sig och står vid grinden i väntan 

på att bli insläppta. Jag ser att Philip också är där. Jag vänder mig om för att ta av mig skorna 

när jag plötsligt hör Isabel gråta. När jag kommer dit och frågar vad som har hänt svarar hon: 

- Philip sparkade! Jag tänker: ”Nej! Vad ska jag säga till hennes föräldrar?”  

Jag bestämmer mig för att ta reda på vad som egentligen har hänt. Jag ser att Philip blir tårögd 

medan han berättar med darrande röst: 

- Jag har bara sparkat på grinden! Det är Linus bredvid mig som har råkat knuffa till Isabel 

som har ramlat med armbågen på en dörrkarm! 

Jag vänder mig till de alla, tittar dem rakt i ögonen och försöker vara så tydlig som möjligt: 

- Det är ju ingen av er som skulle ha stått här och trängts över huvud taget.  

Min blick vandrar till Isabel medan jag säger: 

- Inte du heller utan ni alla skulle ha suttit här och väntat. Det är därför ni ska sitta här och 

vänta för att det inte ska hända såna här saker. Det är allas fel. 

 

Det är dags för mellanmål på vår avdelning. Jag har dukat fram allting och 

ropar ”mellanmål!” Alla barn och pedagoger sätter sig vid borden och vi börjar äta. Vid Lenas 
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bord sitter en treårig pojke som tittar på en brödskiva som min kollega Lena har lagt framför 

honom. Hon räcker fram en kniv och smör till pojken och ber honom att bre sin smörgås själv. 

Han vill inte göra det och ber om hjälp men Lena ignorerar honom. Samtidigt berättar en 

flicka vid mitt bord om sitt besök på Vasamuseet och jag försöker koncentrera mig på hennes 

berättelse. Plötsligt hoppar jag till på stolen då det hörs ett väldigt högt skrik från bordet 

bredvid: 

- Philip! Vad håller du på med? Sätt dig på stolen nu!  

Jag ser att Philip som också sitter vid Lenas bord står bredvid treåringen och hjälper honom 

att bre hans smörgås. Min kollega uppmanar honom med en sträng röst att sätta sig på stolen. 

Sedan lägger hon till: 

- Din kompis kan bre sin smörgås själv! 

Philip går tillbaka till stolen och sätter sig ner med huvudet sänkt. 

 

Jag återvänder till flickans berättelse men barnen har blivit tysta och jag ser att flickan inte har 

lust att berätta mer. Jag tvingar henne inte att fortsätta och samtidigt känner jag att jag har 

tappat aptiten. För en kort stund har det blivit ganska tyst i rummet men jag vet att den lugna 

stunden är över. Jag vet att den vanliga maktkampen mellan Lena och Philip kommer att börja 

snart. Jag tänker att jag måste ta upp det som händer nu med min kollega men jag väljer att 

göra det i enrum, vid ett senare tillfälle. Jag ser att Philip försöker resa sig från stolen några 

gånger men blir stoppad av Lena. Han blir alltmer orolig och till slut spårar han ur. Gång på 

gång reser han sig upp från sin stol, kastar sig på golvet och rullar fram och tillbaka på golvet 

medan Lena försöker dra honom tillbaka till stolen. 

 

Alla barn blir oroliga nu och vi hjälps åt att duka av snabbt. Vi avslutar den obehagliga 

situationen genom att förflytta oss till badrummet där alla barn ställer sig i kö till handfatet. 

När Philip kommer in vägrar han att ställa sig i kön. Han tränger sig förbi de andra och 

knuffar ner några barn på golvet. Några barn börjar gråta, andra skriker. Det börjar bli kaos. 

Min andra kollega, Eva, säger till Lena:  

- Vad är det för fel på honom? Du får vara med honom hela tiden! Lämna inte honom ensam 

en sekund. Vi måste så fort som möjligt boka ett möte med en specialpedagog!  

 

Jag kan inte slappna av på min rast då jag tänker på Philip och det som hände på förmiddagen. 

Jag känner en stark oro över det som jag har sett på min avdelning och bestämmer mig för att 

ta upp det med mina kollegor vid ett lämpligt tillfälle. Snart ska vi träffa en specialpedagog. 
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Då kan vi prata om det, tänker jag och tar en klunk av mitt kaffe. Rasten är snart slut.  

 

Det är dags för ett möte med en specialpedagog. Jag och mina kollegor sitter i ett rum och 

väntar utan att prata med varandra. Stämningen är förväntansfull. När specialpedagogen 

frågar Lena hur det har gått för Philip sedan sist suckar hon högt, drar ihop ögonbrynen och 

svarar med blicken riktad mot specialpedagogen: 

- Philip har blivit mer utåtagerande. Han har börjat slå sina kompisar och alla klagar på 

honom. Han har också börjat slicka sina kompisar i ansiktet och klarar inte av saker som barn 

i hans ålder vanligtvis klarar av, till exempel att sitta på stolen vid matbordet. Jag undrar hur 

det kommer att gå för honom i skolan som han börjar till hösten? Jag har väldigt svårt att 

hantera honom i olika situationer. 

- Jag tror att det finns problem i relationen mellan dig och Philip. Du har svårt att samspela 

med honom, säger specialpedagogen och vänder sig till Eva och mig: 

- Kan ni tänka er att avlasta er kollega så att hon kan slappna av lite? 

Både jag Eva nickar instämmande och sedan är det Evas tur att berätta: 

- Jag har kontaktat chefen när jag har fått mailet från föräldern som upplever att hans son är 

mobbad på förskolan och chefen tycker att vi ska göra ett ärende av det som handlar om 

kränkande behandling. Dessutom ville hon ha ett möte med Kalles föräldrar där både hon och 

personalen skulle vara närvarande, men Kalles föräldrar har backat när de har fått veta att 

chefen skulle vara med. 

 

När det är min tur att prata vandrar mina tankar tillbaka till sandlådan i parken, där Philip blir 

distraherad av Kalle som till slut lyckas få honom att busa tillsammans med honom. Sedan 

berättar jag: 

- Jag tycker att Philip ofta får skulden för saker som händer på förskolan därför att alla har 

blivit så vana vid att det är hans fel, fast det kanske är ett annat barn som är ansvarigt. Han 

hamnar ofta i svåra situationer där han pekas ut som den skyldige, men ibland kan det ha hänt 

något annat innan. Jag menar att man får gå ett steg längre och reda ut vad det var som hade 

hänt innan. Han blir ofta provocerad av de andra barnen och oftast är det de som drar igång.  

Jag har även pratat med hans föräldrar och de säger att han är ganska tålig. Han har ganska 

hög smärttröskel och det gör inte ont på honom när han ramlar och slår sig eller blir slagen. 

Därför kommer han inte och berättar såna här saker. Det kan vara så att han inte förstår att det 

gör ont på andra då.  
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Till slut vänder jag mig till mina kollegor: 

- Jag tycker inte att det var rätt att hindra honom från att hjälpa hans kompis vid mellanmålet 

häromdagen. Kan vi inte låta honom göra det? Dessutom har jag märkt att han kan 

koncentrera sig långa studenter i olika aktiviteter till exempel under vattenutforskande. Kan vi 

inte organisera verksamheten så att vi kan möta hans behov och intressen?  

 

Min fråga möts av tystnad. Jag känner att mina kollegor inte delar samma uppfattning. Vad 

betyder denna tystnad? Jag ser i ögonvrån att Lena har blivit röd i ansiktet och ser 

sammanbiten ut men hon säger ingenting. Jag undrar om jag inte har sabbat våra chanser att få 

en resursperson för Philip vilket jag vet är hennes önskemål. Specialpedagogen föreslår att vi 

ska iaktta Philip. Vi ska observera när han hamnar i konflikter med andra barn, i vilka 

situationer, vilka barn som är närvarande när det händer, vilket rum de befinner sig i och 

vilken tid på dagen. Vi ska alltså göra en kartläggning där vi även ska skriva upp positiva 

saker. Kartläggningen kommer att hjälpa oss att se mönster i hans beteende och så småningom 

upprätta en handlingsplan och en individuell utvecklingsplan. 

1.2 Problematisering 
 

I mitt arbetslag har vi två olika synsätt på hur vi ska bemöta barns unika behov. Mina kollegor 

fokuserar på att Philip måste underordna sig de regler och normer som råder på vår förskola. 

De fokuserar på hans brister och korrigerar hans beteende samt vill ansöka om en 

resurspedagog. Under samtalet med specialpedagogen försöker jag starta en diskussion kring 

arbetslagets arbetssätt istället för att blicka tillbaka på enskilda barns utveckling. Mitt fokus 

ligger på förändring och anpassning av vår verksamhet så att den passar Philips behov. Mina 

erfarenheter från mötet med Philip bekräftas inte av mina kollegor och vi kommer aldrig till 

en punkt där vi börjar reflektera över vårt förhållningssätt till honom i de olika situationerna, 

vilket jag hade hoppats på innan mötet med specialpedagogen. De olika situationer som jag 

beskriver bidrar till hur jag upplever mitt eget dilemma. Det yttre skeendet återspeglas i min 

egen upplevelse av en inre konflikt. Jag känner en viss vanmakt över att jag inte kan hjälpa 

Philip under mellanmålet. Jag känner mig också osäker på hur jag ska handla i parken. 

Dessutom är jag rädd för att uttrycka mina åsikter därför att de skiljer sig från mina kollegors 

åsikter. Samtidigt visar jag att jag har mod att säga vad jag tycker är rätt att göra för att 

bemöta Philips behov under mötet med specialpedagogen. Min egen osäkerhet och rädsla 

skulle vara lättare att bära om jag hade fått dela dem med kollegiet, men mina kollegor verkar 
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inte kunna förstå mig och jag kan inte göra mig förstådd. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för vilka konstruktioner av förskolebarnet som 

kan skapas av vuxna inom förskolan, samt vilka konsekvenser det får för det enskilda barnet. 

Vidare vill jag undersöka bakgrunden till mitt och mina kollegors handlande, samt vilka 

handlingsmöjligheter (och deras konsekvenser) som finns i de olika situationerna utifrån ett 

pliktetiskt och ett dygdetiskt perspektiv. Jag vill också ta reda på i vilken mån det är möjligt 

att skapa en gemensam barnsyn och förhållningssätt till barns olikheter inom mitt arbetslag 

utifrån de två ovan nämnda etiska perspektiven. 

 

De frågor som är intressanta för mig att få svar på är följande: 

- Vilka normer och diskurser råder inom förskolan som institution idag och hur påverkar de 

förskolepersonalens förhållningssätt till barn som uppvisar avvikande beteenden? 

- Hur skulle ett pliktetiskt och ett dygdetiskt perspektiv kunna bidra till att bättre förstå 

orsakerna till mitt och mina kollegors handlande? 

- Hur kan vi skapa en praxis med en gemensam barnsyn och förhållningssätt till barns 

olikheter utifrån de två perspektiven? 

1.4 Metod 
 

Jag har valt att skriva denna uppsats i form av en vetenskaplig essä. Det innebär att jag skriver 

en berättelse men utgångspunkt i min egen erfarenhet. Jag kommer att bearbeta mitt dilemma 

utifrån tre perspektiv. Det första perspektivet är ett diskursanalytiskt perspektiv där ett 

poststrukturalistiskt förhållningssätt till hur världen och kunskap om den skapas utgör ett 

objektivt, utifrånperspektiv. De övriga två perspektiven utgörs av ett pliktetiskt och ett 

dygdetiskt perspektiv vilka jag betraktar som subjektiva, inifrånperspektiv. I det senare låter 

jag mina personliga tankar, funderingar och känslor komma till uttryck. Med hjälp av det 

diskursanalytiska perspektivet vill jag synliggöra de normer och diskurser som råder på min 

förskola. När det gäller vårt handlande kommer betoningen att ligga på de två etiska 

perspektiven, i synnerhet på dygdetiken. Den metod som jag har använt mig av för att 

undersöka min egen erfarenhet är själva skrivandet. Jag skriver en berättelse utifrån min egen 

erfarenhet och reflekterar över den. Sedan presenterar jag min text för andra läsare som 

kanske ser andra aspekter av min berättelse, som jag inte har sett, vilket kan hjälpa mig att 
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komma vidare med mitt skrivande.  

 

Det som har hjälpt mig att förstå hur ett skrivande kan vara en undersökningsmetod är det 

begrepp som i klassisk hermeneutisk teori kallas för ”hermeneutisk cirkel”. Det handlar om 

den pendelrörelse som man gör när man tolkar vilket rör sig framåt till förståelse. Man rör sig 

hela tiden fram och tillbaka från helhet till del och från del till helhet (Schleiermacher 1829, 

se Gadamer 1997, s. 128). De olika situationerna i min berättelse har haft sitt ursprung i olika 

samtal och samspel mellan vuxna och mellan vuxna och barn som jag har varit med om. 

Genom att skriva ner min berättelse har jag redan gjort en tolkning, vilken uttrycks i den text 

som jag har skrivit. Sedan bestämmer jag mig för att titta på en liten del av berättelsen och 

skriver ner en tolkning av den. Med denna tolkning går jag tillbaka till hela berättelsen och ser 

efter om jag har fått en annan förståelse av situationen. I det nästkommande avsnittet ger jag 

ett exempel på hur det går till. 

 

Min berättelse börjar med att många barn och föräldrar klagar på Philip. I nästa steg 

bestämmer jag mig för att titta på om det verkligen stämmer att han alltid är skyldig. När jag 

har tittat närmare på det både i parken och i hallen kommer jag fram till att det inte stämmer. 

Jag har fått en ny förståelse nu som jag tar med mig när jag går tillbaka till hela berättelsen 

och som jag uttrycker under samtalet med specialpedagogen. Den nya förståelsen kastar ett 

nytt ljus på hela berättelsen. Genom att förstå delarna kan jag fördjupa min förståelse av 

helheten. Jag reflekterar över bakgrunden till mina och mina kollegors handlingar samt vilka 

handlingsmöjligheter som finns utifrån ett pliktetiskt och ett dygdetiskt perspektiv. Jag tittar 

på vad jag har gjort och på vad jag kunde ha gjort i de olika situationerna och vilka 

konsekvenser det skulle få för helheten.  

 

Den hermeneutiska tolkningsprocessen är inte bara en rörelse från helhet till del utan också 

mellan närhet och distans i förhållande till det egenupplevda. Ylva Waldemarson, professor 

vid Södertörns högskola, skriver i sin forskningsartikel ”En erfarenhet rikare?” att 

förhållandet mellan närhet och distans syftar på en process som utspelas inom en och samma 

person – mellan nutid och dåtid. Vi är väldigt nära när vi befinner oss i en viss situation. När 

vi har skrivit ner berättelsen har vi skapat en distans till situationen. Mitt jag som sitter här 

och skriver nu kan ställa frågor till mitt andra jag i texten, alltså mitt jag i det förflutna. Men 

jag kan inte få svar på samma sätt som i en dialogsituation. Därför innehåller den relationen 

en distans (2014, s. 147). Lotte Alsterdal, docent i den praktiska kunskapens teori, skriver 



8 
 

i ”Essäskrivande som utforskning” att vi kan pröva våra tankar i läsandet och skrivandet utan 

att behöva handla direkt. Vi lämnar närhet för distans för att senare återvända till närhet igen. 

Återvändandet är nödvändig eftersom berättelsen inte utvecklas av sig själv utanför vardagen 

(2014, s. 67, 68). Eftersom jag är både praktiker och teoretiker kan min förförståelse göra mig 

blind. Det blir därför viktigt för mig att skaffa mig en distans till berättelsen med hjälp av de 

olika teoretiska perspektiv jag använder mig av. Att se den med nya glasögon.  

 

Den här uppsatsen är ett försök att nå kunskap. I artikeln ”Tänkandets gryning” refererar 

forskarna Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz till filosofen John Deweys synsätt 

på hur kunskap uppstår. Han hävdar att kunskap alltid skapas i en situation genom att gå 

nerifrån till ett allmänbegrepp istället för att se på kunskapsbildning som går från det 

allmänna till det konkreta (2011, s. 106). Han menar med det att kunskap kan skapas utifrån 

den specifika situationen där man redan gör någonting. Det är först när vi börjar reflektera 

över en situation som vi lär oss någonting (a.a., s. 105, 106). Det betyder för mig att jag kan 

använda mig av mina tidigare erfarenheter om jag hamnar i liknande situationer flera gånger. 

Det är just den kunskapen som jag vill undersöka i mitt examensarbete. Jag hoppas att jag 

genom att jämföra och kritiskt granska den praktiska kunskapen utifrån olika teorier och 

vidare reflektera kring mina erfarenheter kan nå fram till någon sorts allmänkunskap som blir 

giltig för förskolan som helhet. 

1.5 Forskningsansats 
 

Den här uppsatsen kombinerar poststrukturalism med pliktetik och dygdetik som 

forskningsansatser. Enligt det poststrukturalistiska synsättet finns det inga universella 

sanningar i världen som bara kan upptäckas, avbildas eller reproduceras. Det enda sättet att få 

veta något om oss själva och världen är genom språket. Det som vi kan sätta ord på kan vi 

förstå, medan det som vi inte har ord för blir inte synligt för oss (Lenz Taguchi 2014, s. 50). 

Subjektet konstrueras i kommunikation med andra eller oss själva när vi försöker förstå vad vi 

är eller kan vara (a.a., s. 60). Maktbegreppet är centralt inom detta perspektiv. Makt är inte 

något som kommer utifrån eller uppifrån, det vill säga är ägd av någon. Makt är något som 

produceras av varje individ i en komplex och samtidig process tillsammans med andra 

individer. Makten produceras genom innehållet i diskurser och genom de praktiker som 

hänger ihop med dessa och som var och en av oss hela tiden och omedvetet reproducerar i 

våra liv (a.a., s. 58, 59). Syftet med poststrukturalismen är att synliggöra vilken eller vilka 
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diskurser som dominerar individers beteenden och att förändra dem (a.a., s. 62).  

 

Enligt ett pliktetiskt perspektiv är etiken universellt giltig och de regler som styr människans 

handlande gäller var vi än befinner oss och oavsett situation (Kant 2006, se Gustavsson 2000, 

s. 175). Dygdetik kallas även för Aristoteles etik och handlar om det bästa livet vi kan leva. 

Den antike filosofen beskriver det bästa livet som ett liv i enlighet med antika dygder som 

mod, besinning, rättvisa och så vidare, vilka är nödvändiga för att vi ska kunna sikta mot det 

och bli bättre (Aristoteles 1988, se Hansson 2016, s. 34, 37).  

Förutom att använda mig av förstahandskällor kommer jag även att redogöra för både 

Foucaults, Kants och Aristoteles tankar genom andra författare vilket jag kommer att redovisa 

i den kommande texten. 

1.6 Etiska överväganden 
 

Överväganden gjordes med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer där 

individskyddskravet är utgångspunkten. Detta krav innebär att individer inte får utsättas för 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning och kan delas in i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 1990, s. 5, 6). Min strävan var att undvika utpekande av eller igenkänning 

av enskilda personer, arbetslag eller förskola. Utifrån konfidentialitetskravet gavs samtliga 

personer fingerade namn. Syftet med studien är inte att leta efter ”rätt eller fel” handlingar 

kopplade till enskilda personer, utan jag vill fokusera på vilket handlingsutrymme som fanns i 

de uppkomna situationerna utifrån ett pliktetiskt och ett dygdetiskt perspektiv.  

2. Reflektion 

2.1 Normer och diskurser 
 

För att bättre förstå de konstruktioner av barn som skapas av mig och mina kollegor har jag 

valt att utföra en diskursanalys (vilket är ett objektivt, utifrånperspektiv) därför att vi alla är 

underkastade de normer och diskurser som råder i dagens samhälle. Dessa diskurser är 

objektiva därför att de är så fast etablerade att vi glömmer bort att de existerar. En norm ses 

som en outtalad och svåruppfattad regel där man jämför människors handlingar och beteenden 

med den tysta regeln och skapar olika kategorier utifrån den (Butler 2006, se Palla 2011, s. 

56). Normer påverkar i sin tur olika utsagor som ingår i så kallade diskurser. Lenz Taguchi 
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hävdar att, utifrån ett poststrukturellt perspektiv, avser en diskurs innebörden och betydelsen i 

det som sägs. Det vill säga vad vi menar och hur det påverkar våra handlingar. Diskurser 

spelar en avgörande roll för vårt sätt att förhålla oss till olika fenomen i specifika kontexter. 

Vissa diskurser kan dominera över andra diskurser i olika sammanhang. De kan också 

påverka varandra och förändras (2014, s. 18).  

 

De diskurser som fortfarande dominerar förskolans syn på lärande och utveckling är olika 

barn- och utvecklingspsykologiska diskurser. De bygger på antagandet att varje barns 

utveckling följer en bestämd linje eller en allmän grundplan, där ålder utgör det viktigaste 

kriteriet vid bedömning av barns utveckling (Nordin-Hultman 2004, s. 29, 30, Palla 2011, s. 

90). Nordin-Hultman hävdar att utvecklingstänkandet är så självklart att det nästan blir 

osynligt för reflektion (2004, s. 159). Dessa diskurser har utmanats av andra diskurser som 

betonar den sociala och kulturella konstruktionen av barn och lärande (a.a., s. 30). Enligt detta 

synsätt är barns identitet inte något fixerat, utan den formas och förhandlas hela tiden i möten 

med andra genom språket. På så sätt blir också människans ”jag” något som konstrueras hela 

tiden (Palla 2011, s. 11, 12).  

2.2 Diskursanalys 
 

Hur kan de olika språkliga och kroppsliga handlingar som förekommer i de ovan beskrivna 

situationerna på min förskola hjälpa mig att förstå vilka identiteter och positioner som tilldelas 

Philip, samt vilka konsekvenser de kan medföra? Genom analysen av några utsagor kan jag få 

bättre syn på hur han konstrueras i förhållande till de normer och diskurser som råder på min 

avdelning. Palla identifierar några mindre diskurser som är rådande inom förskolan idag, vilka 

i sin tur påverkas av den stora utvecklingspsykologiska diskursen. Dessa är bland annat 

diskursen där ålder används som en måttstock i talet och diskursen om att vara lagom i sina 

språkliga och kroppsliga uttryck (2011, s. 81, 82). Philip är ett barn vars beteende skapar 

förvirring, bekymmer och funderingar bland personal, föräldrar och barn. Hans beteende 

skiljer sig från det förväntade sättet att bete sig på förskolan. Palla använder sig av begreppet 

speciell, vilket syftar till barns avvikelser eller olikheter i beteenden (2011, s. 80).  

 

När jag läser utsagan ”Nu börjar det bli många barn som klagar på honom, även föräldrarna 

kommer hit och säger att Philip gör si och så ” tolkar jag den som att han konstrueras och 

tilldelas identiteten som gruppens syndabock. Konsekvensen av en sådan konstruktion kan bli 
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att han hamnar i kategorin ”Han som alla klagar på” vilket så småningom kan leda till att han 

utesluts från barngemenskapen. Konsekvensen kan bli att hans kompisar inte vill leka med 

honom om de hör många negativa kommentarer om honom.  

Den här analysen gör att jag bestämmer mig för att ta upp det med mina kollegor vid ett 

senare tillfälle. Jag kommer att förklara för dem att Philip är omtyckt, att han är busig och 

rolig och att barnen gillar att leka med honom. Det är bara det att han har fått rollen som pajas 

i gruppen och vill leva upp till den. Då händer det kanske att han råkar knuffa till eller sparka 

till någon annan och allting blir hans fel. Jag tänker på att han bör få hjälp med att kunna se att 

man kan ha kompisar och vara populär utan att behöva springa runt och jaga någon. Han 

kanske skulle förstå att man kan vara accepterad även för andra egenskaper.  

 

”Han […] klarar inte av saker som barn i hans ålder klarar av, till exempel att sitta på stolen 

vid matbordet. Jag undrar hur det kommer att gå för honom i skolan som han börjar till 

hösten?” Jag tolkar den här utsagan som att Philip skiljer sig från det han borde kunna vid 

hans ålder, i det här fallet att sitta på stolen och vara tyst. Han konstrueras som och tilldelas 

identitet som speciell i förhållande till diskursen som beskriver vad barn bör kunna vid en viss 

ålder. 

 

När jag analyserar utsagan: ”Du vet Philip, han är ganska vild, busar mycket och är så här 

ivrig i sina gester” konstrueras han i relation till diskursen som säger att det inte är önskvärt 

att utmärka sig för mycket. Det bästa är att vara lagom i sina uttryck, både verbala och 

kroppsliga. ”Att vara ivrig i sina gester” tolkar jag som att han har överdrivna kroppsrörelser, 

vilket inte är acceptabelt i förskolan. Detta uttrycks också genom utsagan: ”Han blir så 

exalterad när han leker med andra”. Konsekvensen av de här utsagorna blir att han 

konstrueras och tilldelas identitet som någon speciell i relation till att vara lagom på förskolan 

och att han hamnar utanför diskursen om att vara lagom.  

 

Sedan händer något oväntat. Min kollega säger: ”Men han är snäll egentligen, det är inte nåt 

barn som egentligen, medvetet, gör illa nån annan för att vara elak, utan det är mera så att 

han hamnar i såna situationer väldigt ofta där det blir konflikter. Alltså inte konflikter att de 

bråkar utan såna konflikter där de slåss med varandra”. Jag tänker på att Philip erbjuds 

identitet som en snäll pojke, som inte avsiktligt vill göra illa någon. Han hamnar därmed 

innanför diskursen om hur ett barn på förskolan ska vara. Konsekvensen kan bli att han, när 

han hör andra säga positiva saker om honom, kommer att se på sig själv i dessa termer och 
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slutar göra illa andra. Genom denna utsaga gör hon något som Palla kallar för att ”öppna upp 

utrymme för barns olikheter” (2011, s. 84).  

När jag säger att han kan vara lugn och koncentrerad i vissa aktiviteter ger jag uttryck för en 

motdiskurs som säger att barns beteende och identitet kan påverkas av barns omgivning och 

organisation av tid och rum.  

 

Enligt det poststrukturalistiska synsättet konstruerar språket en verklighet. Om vi säger en sak 

förbiser vi kanske något annat (Thomassen 2007, s. 132). Ett subjekt blir till under 

subjektifikationsprocessen, vilket innebär att man samtidigt skapas av de normer, 

föreställningar och praktiker som man gör motstånd mot dem (Foucault 1975, se Lenz 

Taguchi 2014, s. 103).  Jag funderar på vad det kan betyda när man säger att Philip tränger sig 

fram i kön till handfatet eller har börjat slå sina kompisar. I det första fallet kan hans beteende 

uttrycka motstånd mot förskolans rutiner.  I det andra fallet kan det vara ett sätt att ta kontakt 

med hans kompisar. Enligt hans föräldrar förstår han inte att det kan göra ont på andra då han 

har hög smärttröskel. När Eva säger att han egentligen är snäll och inte medvetet vill göra illa 

någon annan förstår jag det som att Philip vill vara med i det sociala samspelet. Hans problem 

är bara att han ofta hamnar i konflikter där han slåss med andra barn. Det betyder att det 

sociala samspelet inte utvecklas som det borde. Han har kanske inte kunskap om hur man kan 

ta kontakt med andra barn för att komma in i leken så att det inte leder till en konflikt.  

 

Foucault menar att varje individ är underkastad uppdelningen mellan normalt och 

onormalt. ”På sätt och vis har makten att normalisera framtvingat homogenitet, men den 

individualiserar genom att göra det möjligt att mäta avvikelserna, bestämma nivåerna, fastslå 

specialiteterna och dra nytta av olikheterna genom att anpassa dem efter varandra.” (Foucault 

1975, s. 185) Normens makt visar sig i de olika språkliga och kroppsliga handlingar som både 

homogeniserar och individualiserar (Palla 2011, s. 56). Mina kollegor uttrycker sig både 

verbalt och kroppsligt i samband med Philips beteende medan jag observerar honom för att 

hitta några tecken som kan bekräfta hans avvikande beteende. Men än så länge ser jag inte 

något avvikande i hans beteende. Hans handlingar har tydliga mål och syften och de verkar 

vara logiska. Däremot väcks det många tankar inom mig kring de vuxnas förhållningssätt till 

barns olikheter.  

Det objektiva, utifrånperspektivet har hjälpt mig, genom diskursanalysen, att få syn på hur 

olika objektiva diskurser bidrar till att barnen tilldelas olika identiteter och att det skapas olika 

kategorier av barn beroende på om de hamnar utanför eller innanför diskursen om hur ett barn 
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på förskolan bör vara. I den kommande delen vill jag undersöka bakgrunden till mitt och mina 

kollegors handlande samt vilka handlingsmöjligheter (och konsekvenser) som finns i de olika 

situationerna utifrån ett pliktetiskt och ett dygdetiskt perspektiv. Jag anser att de två etiska 

perspektiven utgör ett subjektivt, inifrånperspektiv med vars hjälp jag kan låta mina 

personliga tankar, funderingar, åsikter och känslor komma till uttryck.  

2.3 Förhållningssätt och etik 
 

Vad är det som gör att jag inte säger någonting till min kollega i parken? Varför agerar jag 

inte? Vad skulle det få för konsekvenser om jag hade sagt någonting? Skulle jag uppfattas som 

en kaxig eller illojal kollega om jag hade visat upp en annan uppfattning? Samma sak 

upprepas under mellanmålssituationen. Jag agerar inte trots att jag känner att jag borde ha sagt 

eller gjort någonting. Men vad skulle jag säga och på vilket sätt skulle jag göra det? Jag kan 

inte bara komma med olika teorier som jag har läst under utbildningen utan att veta hur jag 

kan presentera dem på bästa sätt för mina kollegor. Under utbildningens gång har jag ofta läst 

att normalutveckling kan se olika ut hos olika barn och att förskolans uppdrag är att tillgodose 

varje barns unika behov. Jag ser att Philips behov skiljer sig från de övriga barnens behov och 

att det är omöjligt att alltid ha samma regler för alla barn. Under mellanmålet blir Philip 

stoppad av Lena upprepade gånger då han reser sig från stolen för att hjälpa sin kompis. Jag 

sitter vid bordet bredvid och reagerar inte på det som utspelas mitt i barngruppen. Vad händer 

i den här situationen som gör att jag förblir passiv? Vad har jag för handlingsmöjligheter? Jag 

hamnar i ett dilemma där min uppgift är att, å ena sidan möta Philips behov, å andra sidan 

följa de normer och regler som råder på min förskola. Jag känner att det är svårt att göra båda 

saker samtidigt. Därför blir jag motiverad att börja reflektera över mina egna och mina 

kollegors handlingar i de ovan beskrivna situationerna.  

2.4 Pliktetiskt perspektiv 
 

Palla hävdar att förskolans uppdrag är svårt och motsägelsefullt. Å ena sidan ska personalen 

styra och leda mot gemensamma värden och normer. Dessa är nödvändiga för att kunna leva 

och fungera som människa i samhället. Det innebär att barnen måste anpassa sig till den 

rådande ordningen och så småningom, med förskolans hjälp, ta ansvar för sig själva. Å andra 

sidan ska verksamheten anpassas med hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov. Det 

är upp till varje förskola, avdelning och pedagog att avgöra hur man ska uppnå dessa mål 

(2011, s. 12, 13). Jag tänker på situationen vid matbordet när Philip blir stoppad från att hjälpa 
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sin kompis och till och med blir kränkt när min kollega drar honom till stolen eller höjer 

rösten. Jag förblir tyst och känner mig helt handlingsförlamad. Är Lenas tillrättavisning eller 

min brist på reaktion ett rätt sätt att styra mot läroplanens mål? Finns det någon ”inre röst” 

som kan säga mig hur jag ska handla i sådana situationer? Och vad är i så fall denna ”inre 

röst”?  

2.4.1 Plikter och den goda viljan 

 

Den tyske filosofen Immanuel Kant hävdar att varje människa har moral som ligger i hennes 

förnuft. Det är den moralen som säger oss vad som är det rätta sättet att handla och det är vår 

plikt är att följa den (Kant 1997, se Gustavsson 2000, s. 174). Men vad är plikt egentligen? 

Kant påstår att det, bakom varje handling, finns motivation som kan definieras som 

handlingsregler (maxim). De här reglerna definierar ens plikt. Man kan komma fram till 

vilken handling som är rätt endast om man följer sin plikt (Kant 1997, se Henriksen & 

Vetlesen 2013, s. 175, 177, 178). Vilka regler som definierar en handling som rätt kan variera. 

Varje människa måste söka efter egna regler att handla efter, men för att de här reglerna ska 

bedömas som moraliska måste de kunna användas i alla andra relevanta situationer och de 

måste kunna accepteras och följas av andra människor (a.a., s. 176). Inom diskursperspektivet 

betyder inte regler samma sak som inom det pliktetiska perspektivet. Enligt Kant är regler 

explicita, det vill säga uttalade eller synliga. Man är medveten om dem och man följer dem, 

medan regler utifrån diskursperspektivet är implicita (det vill säga underförstådda eller 

osynliga). I boken ”Grundläggning av sedernas metafysik” skriver Kant att man måste vilja 

att dessa regler, som ligger bakom vår handling, blir en allmän lag (1997, s. 49). Han kallar 

den för en god vilja, vilket är det bästa som vi människor kan tänka oss. Den innebär en 

intention att alltid handla rätt, gott och lämpligt (Kant 1997, se Hansson 2016, s. 136). Med 

hjälp av begreppet god vilja formulerar han en etisk regel som han kallar för det kategoriska 

imperativet: ”Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en 

allmän lag.” (Kant 1997, s. 46) 

2.4.2 Handlingsmöjligheter utifrån ett pliktetiskt perspektiv 

 

Under samtalet med specialpedagogen kan min utsaga förstås som ett uttryck för en vilja att 

kunna tillmötesgå Philips unika behov, bland annat behovet av att kunna hjälpa sin kompis 

under mellanmålet. Jag ville sätta igång en diskussion i arbetslaget där anpassning av vår 

verksamhet till barns olika behov skulle stå i fokus. Jag såg som min plikt att säga att det är 
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rätt att bemöta barns unika behov på olika sätt i samma situation. Men var den språkliga 

handlingen moraliskt acceptabel om jag testar den mot det kategoriska imperativet? Kan jag 

kräva att den regeln kan gälla alla barn i alla andra relevanta situationer? Det tror jag inte. Om 

jag låter Philip att resa sig från sin stol måste jag låta alla andra barn resa sig från sina stolar 

under matsituationer, vilket med stor sannolikhet skulle leda till oordning och kaos vid 

matborden. Betyder det att jag måste ställa mig på Lenas sida under mellanmålet? Hon ser det 

kanske som sin plikt att se till att det råder ordning under mellanmålet. Alla barn måste därför 

följa samma regel och sitta still på sina stolar. Men det kan jag inte heller göra därför att jag 

ser att konsekvensen av att Lena följer sin plikt blir att Philips behov inte tillgodoses och att 

han till och med blir kränkt. 

 

Vad tar jag för risker när jag väljer att agera under mellanmålet och ställer mig på Philips 

sida? Risken är stor att jag hamnar i konflikt med min kollega framför barnen och blir 

anklagad för inkompetens. Vad händer när jag väljer att inte agera i den här situationen? Jag 

följer inte läroplanens mål som handlar om att tillgodose varje barns unika behov och 

konsekvensen blir att Philips resurser och kompetenser förbises. Kant hävdar vidare att ”En 

handling av plikt har sitt moraliska värde inte i den avsikt som skall uppnås genom den, utan i 

den maxim enligt vilken man beslutar sig för den […].” (Kant 1997, s. 23) Henriksen & 

Vetlesen tolkar det som att handlingens tänkta konsekvenser saknar betydelse för 

bedömningen av handlingens moraliska kvalitet hos Kant. Vi kan inte föreställa oss alla 

konsekvenser av våra handlingar och därför behöver vi inte bli ansvariga för dem (2013, s. 

178).  

 

Min avsikt under mellanmålet var att inte låta konflikten mellan mig och Lena gå ut över 

barngruppen och det är därför jag håller tyst. Jag offrar Philip för majoritetens skull. Utifrån 

det pliktetiska perspektivet kan min handling ses som moraliskt försvarbar även om 

konsekvensen blir att Philip blir kränkt. Även om Kants teori stödjer mitt sätt att handla 

känner jag mig inte riktigt bekväm med den situationen. Jag får dåligt samvete! Jag borde 

ingripa om jag ser att något barn blir illa behandlat! Samtidigt tänker jag på att jag inte kan 

göra så mycket eftersom vi, inom arbetslaget, inte har kommit så långt i vårt reflekterande 

kring vilka situationer som kräver att alla barn gör lika och när det är tillåtet att göra olika. 

Varje försök att agera på ett annat sätt skulle uppfattas som provocerande av mina kollegor. 

Jag känner mig därför låst i den här situationen.  
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Under samtalet med specialpedagogen var min avsikt att tillmötesgå Philips behov genom att 

föreslå andra regler för Philip i det fall han vill hjälpa någon kompis vid matbordet. 

Matsituationen är en lärandesituation och att låta barn hjälpa varandra vid matbordet hade 

varit en tillämpning av läroplanen. Det hade kunnat innebära att man uppmuntrade barnens 

delaktighet, självständighet och kompetensförmåga. Men mitt förslag möts av tystnad. Jag ser 

att mina kollegor vill möta det unika hos honom med hjälp av diagnostisering, vilket ger 

möjlighet att ansöka om resurspedagog. Kant hävdar vidare att ” […] människan är ingen sak, 

alltså inte något som kan användas bara som ett medel, utan måste i alla sina handlingar alltid 

betraktas som ett ändamål i sig själv.” (Kant 1997, s. 55) 

 

Samtidigt som jag lyssnar på Lena funderar jag på om Philip inte används bara som ett medel 

i syfte till att uppnå ett enda mål, nämligen att få en resurspedagog? Vad betyder det att vara 

betraktad som ett ändamål i sig? Måste vi alltid följa de regler som finns på förskolan? Vart 

går gränsen i att vara professionell? Jag tänker på att i vissa fall måste vi kanske se bortom 

reglerna, till den enskilda individen med dess känslor, behov och åsikter, för att hävda den 

demokratiska värdegrunden som läroplanen vilar på. Under situationen vid matbordet hade 

det kanske varit rätt att etablera en bättre kontakt med Philip, men även att skapa en förståelse 

för hur han tänker. Nu efteråt kan jag se att han visar en stor empatiförmåga och har lätt att 

leva sig in i andras situation. Den amerikanske psykoanalytikern och spädbarnsforskaren 

Daniel Stern hävdar att våra förväntningar på barnet, samt vad vi tror att det kan, påverkar vad 

barnet faktiskt klarar av att göra. Det är vår uppgift att upptäcka, möta och bekräfta unika 

resurser och kompetenser hos varje barn (Stern 1991, se Brodin & Hylander 1997, s. 21, 24). 

Stern hävdar vidare att vi behöver diskutera när det är viktigt att alla gör lika och när det är 

tillåtet för barnen att göra på sitt eget sätt för att bekräfta barnens unika kompetenser (a.a., s. 

75).  

 

Mina egna och mina kollegors språkliga och kroppsliga handlingar i de uppkomna 

situationerna kan ses som ett försök att uppfylla förskolans uppdrag. Målet är att Philip 

anpassar sig till den rådande ordningen och så småningom, med vår hjälp, tar ansvar för sig 

själv. Hur kan vi uppnå det målet utifrån ett pliktetiskt perspektiv? Mina kollegor vill uppnå 

målet med hjälp av en resurspedagog. De ser kanske som sin plikt att upprätta en 

dokumentation som leder till att han till slut får ett extra stöd. De är förskollärare och vem är 

jag? Jag är bara en barnskötare under utbildning, som ser som sin plikt att diskutera 

anpassning av verksamheten till Philips behov. Henriksen & Vetlesen skriver att plikten är 



17 
 

något som gäller alla lägen, inte bara när det passar oss. Har vi bestämt vår plikt måste vi följa 

den under alla omständigheter (2013, s. 174). Mina kollegor har redan bestämt sig för sin 

plikt, vilket innebär att det är nödvändigt att utreda Philips beteende. Är de i så fall ens villiga 

att lyssna på mina argument om de redan har bestämt det? Det tror jag inte. De vill säkert att 

jag också ska följa deras plikt. 

 

Det känns som att jag inte hittar någon lösning på mitt dilemma utifrån det pliktetiska 

perspektivet. Min och mina kollegors plikter kommer i konflikt med varandra. Möjligtvis kan 

vi inom arbetslaget reflektera över de motiveringar som ligger till grund för våra plikter och 

hitta en gemensam regel som ska gälla vid ”pliktkollision”. Även om vi följer ett pliktetiskt 

perspektiv behöver vi inom arbetslaget diskutera vad det betyder för oss att uppfylla 

förskolans uppdrag. Det krävs en viss förståelse och tolkning av läroplanens mål i förhållande 

till de konkreta situationerna från min berättelse. Annars blir det omöjligt för oss att mötas 

och skapa en gemensam barnsyn och ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. 

2.5 Dygdetiskt perspektiv 
 

Jag anser att mina och mina kollegors handlingsmöjligheter i de uppkomna situationerna är 

begränsade utifrån det pliktetiska perspektivet och jag har därför bestämt mig för att se om det 

finns möjlighet till större handlingsutrymme utifrån ett dygdetiskt perspektiv. Jag börjar den 

här reflektionsdelen med att ställa frågan: Hur vet jag att jag har agerat rätt eller inte i de 

uppkomna situationerna? Enligt Aristoteles är människors ändamål att sträva efter att leva det 

bästa livet, vilket han kallar för eudaimonia. Eftersom vi är förnuftiga varelser behöver vi 

söka ett svar på frågan vad ett gott liv är. Vi måste därför fundera över hur vi ska leva våra liv 

och ta ställning till vad vi bör göra för att uppnå det bästa livet. Förutsättningen för att vi ska 

kunna leva det bästa livet är att vi handlar gott och blir goda människor (Aristoteles 1988, se 

Hansson 2016, s. 31, 32). I boken ”Den nikomachiska etiken” påstår den grekiske filosofen 

att vi kan bli goda människor genom att utveckla så kallade dygder. Vi kommer då att handla 

rätt eftersom goda handlingar är effekten av de dygder vi har utvecklat. Dygden är en 

medelväg mellan två laster beroende på överskott och brist och det gäller att hitta medelvägen 

mellan dem (1988, s. 59). Vi får dygder genom att praktisera dem, exempelvis blir vi modiga 

genom att bete oss modigt. Dygder förstörs av underskott och överflöd på samma sätt som för 

lite och för mycket mat och dryck ödelägger hälsan (a.a., s. 49, 51).  
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2.5.1 Dygdetik och praxis  

 

Aristoteles hävdar vidare att människan inte bara är ett zoom logikon, alltså har förmågan att 

tänka, utan också ett zoon politikon, vilket betyder att människan är en social varelse. Det 

betyder att vi befinner oss i ett samhälle tillsammans med andra (Aristoteles 1988, se 

Thomassen 2007, s. 20). Ett gott samhälle är ett samhälle som gör det möjligt för människor 

att utveckla sina möjligheter och förmågor. På det sättet bidrar samhället till att öka 

människors välbefinnande eller lycka, men det räcker inte att hålla sig till de vanor, normer 

och värden som har utvecklats i samhället. Det är den etiska reflektionens uppgift att kritiskt 

reflektera över dem (Aristoteles 1988, se Gustavsson 2002, s. 105). 

 

I varje samhälle befinner vi oss i någon form av praxis som innebär ett kollektivt fenomen 

som bara kan uppstå i ett samspel med andra människor. Det är inget som kan utövas ensamt. 

Det man lär sig i olika situationer bygger inte bara på ens personliga erfarenheter, utan också 

genom efterhärmning av andras erfarenheter (Aristoteles 1988, se Thomassen 2007, s. 31). 

Det är det överordnade målet som förbinder de enskilda handlingarna till en helhet och 

utmärker en viss praxis (a.a., s. 22). När handlingar uppfattas som ett medel för ett externt mål 

som ligger i framtiden kan vilken handling som helst vara bra, bara man uppnår målet. Det 

som utmärker en god praxis är att de olika handlingarnas mål inte ligger i framtiden, utan det 

betyder att deras mål formas av de situationer som uppstår här och nu, och att det överordnade 

målet kommer att vara inbyggt i delhandlingarna (Ibid.).  

 

Det överordnade målet för förskolan uttrycks i läroplanen. Förskolan ska ”lägga grunden till 

att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som 

alla i samhället behöver” (Skolverket 2016, s. 6). Det blir därför viktigt för oss som arbetslag 

att ställa frågan hur vi, genom våra handlingar, kan förverkliga det överordnade målet. Vi 

måste komma överens om vad vi uppfattar som gott eller ont, värdefullt eller icke önskvärt. 

Vad betyder ”det goda” för oss? Hur uttrycker det sig i vårt sätt att ta hand om barnen? Hur 

kan vi, utifrån det bästa hos oss, göra det bästa av olika situationer? Vilka dygder måste vi 

utveckla hos oss själva för att uppnå det överordnade målet?  

 

Henriksen & Vetlesen nämner de dygder som utmärker en god inlärningsmiljö. Dessa är bland 

annat: respekt, tålamod, uppmärksamhet, inlevelse, rättvisa. Om dessa dygder inte praktiseras 

så förfaller praktiken och kvalitén på förskolans verksamhet blir dålig (2013, s. 220, 225). 
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Mina tankar vandrar tillbaka till mellanmålssituationen i min berättelse. Den här situationen 

kan ses både som en rutin- och lärandesituation. Varken jag själv eller Lena utövar de dygder 

som krävs för en god inlärningsmiljö. Lena visar ingen tilltro till Philips förmåga att själv 

hantera situationen och återvända till sin plats efter att ha hjälpt sin kompis. Andra viktiga 

dygder som inte heller utövas är respekt och inlevelse. Lena höjer rösten och drar Philip till 

stolen och jag förblir tyst, vilket kan jämföras med likgiltighet eller brist på empati. Det som 

jag ofta har läst under min utbildning är att barnen blir kompetenta när de är tillsammans med 

vuxna som ser och bekräftar deras kompetenser. Philip blir inte bekräftad under den här 

situationen och det kommer säkert att påverka hans självkänsla, hans tro på sig själv och sin 

kompetens negativt. Även om jag inte säger någonting så bidrar jag till att den negativa bilden 

av Philip förstärks och upprätthålls och det skaver i mig fortfarande.  

 

På vilka grunder hade jag kunnat handla annorlunda? På vilket sätt brast jag? Vad var det som 

gjorde att jag inte klev fram? Jag tänker ofta tillbaka på situationerna i parken och under 

mellanmålet. Jag tror att jag drivs av rädsla för att uttrycka mina åsikter därför att de skiljer 

sig från mina kollegors uppfattningar. Den dygd som jag måste utveckla är mod och därför 

finner jag den relevant att undersöka lite närmare.  

2.5.2 Mod 

 

Jag gör inte tillräckligt, varken i parken eller under mellanmålet, och måste därför hitta 

medelvägen för att utveckla mod. Aristoteles definierar mod som en medelväg mellan fruktan 

och tillförsikt (1988, s. 60). Den som fruktar allting, aldrig gör motstånd och saknar tillförsikt 

är feg, medan den som inte fruktar någonting och hyser för stor tillförsikt kallas för 

övermodig (a.a., s. 51, 61). Den fege och den övermodige går för långt eller gör inte 

tillräckligt. Den modige däremot intar en intermediär och riktig hållning. Hen handlar när det 

verkligen gäller och är återhållsam innan (a.a., s. 86, 87). Den modige står ut med det som 

verkligen är hemskt och det gör han för att det är ädelt och för att det är skamligt att inte göra 

det. Människor anses vara modiga när de klarar av att stå ut med det obehagliga, vilket är 

mycket svårare än att avstå från något trevligt (a.a., s. 90, 91). Vad betyder det att vara modig, 

men inte övermodig eller feg i de uppkomna situationerna? Både i parken och under 

mellanmålet är jag tyst. Jag gör inte tillräckligt och enligt Aristoteles kan jag uppfattas som 

feg. Under samtalet med specialpedagogen går jag emot mina kollegors åsikter. Jag går för 

långt och kan därför förstöra deras chanser när de redan har bestämt sig för att ansöka om en 

resurspedagog till Philip. Jag drabbas av övermod.  
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Jag tycker inte att jag har agerat rätt varken i parken eller under mellanmålet. Jag har alltid 

varit orolig för vad andra ska tycka om mig när jag inte delar samma uppfattning. Men hur 

ska jag utveckla mod i de uppkomna situationerna? Jag borde våga uttrycka mina åsikter, 

både i parken och under mellanmålet, men det är något som stoppar mig. Är jag rädd för att 

inte hitta rätta ord och formulera mig på ett sätt som inte visar respekt för Lena? Eller drivs 

jag av rädslan för att hamna i konflikt med henne framför barnen? Det är svårt att hitta ett svar 

efteråt. Men en sak är jag säker på. Jag vill slippa känna den där obehagliga känslan som 

troligen skulle infinna sig efteråt. Jag är inte modig därför att jag inte står ut med det 

obehagliga enligt Aristoteles.  

 

Men vad är denna medelväg för något och hur ska jag hitta den? Aristoteles påstår att vi måste 

kontrollera våra känslor genom att få dem att överensstämma med förnuftet (Aristoteles 1988, 

se Hansson 2016, s. 130). Det är endast då som vi kan hitta medelvägen och handla rätt. Det 

betyder att vi gör något ” […] i relation till rätt person, i lämplig utsträckning, vid rätt 

tidpunkt, med ett riktigt syfte och på ett lämpligt sätt […]. ” (Aristoteles 1988, s. 68) Om jag 

hade visat mod och vågat prata med mina kollegor, under eller kort efter, de situationer jag 

beskrivit (kanske inte mitt i barngruppen utan vid sidan av den), istället för att vänta tills 

mötet med specialpedagogen, hade det kanske lett till en situation där vi kunde få igång en 

konstruktiv dialog. Vi kunde ha reflekterat tillsammans över vårt förhållningssätt till barns 

olikheter och bestämt tillsammans vad ”det goda” betyder för oss. Det vill säga vilka 

gemensamma mål vi har att sträva mot och hur vi kan uppnå målen. 

 

Är mötet med specialpedagogen ett lämpligt tillfälle att ta upp mina åsikter som handlar om 

att anpassa verksamheten efter Philips behov? Efteråt tänker jag att det inte var så lyckat, då 

mina kollegor redan har bestämt sig för att söka resurs till Philip och det känns som att jag 

motarbetar dem. Jag möts av tystnad, vilket kan vara ett tecken på motstånd från deras sida. 

Jag tänker på att jag måste öva mig i mötet med andra och framföra mina åsikter vid en 

lämplig tidpunkt och på ett sätt som inte sårar andras känslor. Jag måste därför vara måttlig i 

mitt sätt att handla och uttrycka mig genom att tänka noga på vad jag ska säga till mina 

kollegor, hur jag ska göra det och när jag ska göra det. Jag kan aldrig ändra på andra 

människor, men jag kan förändra mitt eget beteende och på det sättet skapa möjligheter för 

andra att förändra sitt beteende. Men jag kan lära av den här erfarenheten. Jag kan bli mer 

uppmärksam på situationer som leder till samma misstag och välja en annan strategi.  
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2.5.3 Kunskapsformer och fronesis 

 

Både i parken och under mellanmålet är jag tyst när mina kollegor pratar. Under samtalet med 

specialpedagogen är de tysta när jag äntligen har tagit mod till mig att börja prata. Men det 

har blivit ett misslyckande ändå. Jag känner att jag även behöver utveckla en annan dygd som 

kan hjälpa mig att förstå när och hur jag ska handla i de olika situationerna. Den här dygden 

kallas för fronesis, eller praktisk klokhet, och är både den överordnade dygden och en 

kunskapsform. För att förstå vad denna dygd består i måste jag först förklara Aristoteles tre 

kunskapsformer.  

 

Aristoteles påstår att målet för etiken är ett lyckligt liv, där kunskap spelar en central roll 

(Aristoteles 1988, se Nilsson 2009, s. 39). Han delar in kunskap i teoretisk kunskap 

(episteme) och praktisk kunskap (techne och fronesis). Episteme är den kunskap som är 

allmän och oföränderlig, till exempel olika teorier, regler och principer. Den är inte till stor 

hjälp i konkreta situationer. Techne och fronesis är olika former av praktisk kunskap som 

kopplas till två olika typer av mänskligt handlande. Den ena typen kallas för poiesis och 

kallas för framställning. Dess mål och syfte ligger utanför själva handlingen. När produkten är 

klar ligger den utanför den aktivitet som har producerat den och det spelar ingen roll vem som 

har utfört handlingen, så länge det sker enligt bestämda steg i manualen. Den form av kunskap 

som krävs för poiesis kallas för techne. Den andra typen av mänskligt handlande kallas för 

praxis, i vilket själva handlingen är meningen, den är ett mål i sig. Den form av praktisk 

kunskap som krävs för praxis kallas för fronesis, eller praktisk klokhet. Aristoteles beskriver 

den som den högsta formen av praktisk kunskap och påstår att det är den kunskap som kan 

hjälpa oss att hitta medelvägen i den konkreta situationen. Med hjälp av fronesis kan vi hitta 

svar på frågan hur vi ska handla. (a.a., s. 46 - 48).  

 

Men vad är fronesis egentligen? Det finns många olika definitioner men den definition som 

jag har fastnat för är den som Lotte Alsterdal ger i ”Essäskrivande som utforskning”. 

Egentligen skriver hon om praktisk kunskap men eftersom fronesis är den högsta formen av 

praktisk kunskap kan jag använda den definitionen för att bättre förstå vad den betyder. Hon 

skriver att det är en kunskap som gör att vi kan handla klokt eller handla på det sätt som en 

situation kräver. Det är inte någon fast kunskap, som gör att vi alltid säkert kan veta vad som 

är klokast att göra, därför att varje situation är unik och det går inte att i förväg förutse 

konsekvenserna av våra handlingar. Det är först efter vi har gjort någonting som det visar sig 
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om det blev bra eller inte. Vi kan antingen lämna det bakom oss och gå vidare eller lära av det 

som hände (2014, s. 54).  

 

Jag tänker att det är så lätt att det blir Philips fel. Men det är inte alltid hans fel! Både 

pedagoger och de andra barnen har blivit så vana vid att lägga skulden på honom. Det är så 

lätt att skylla på någon. Jag tänker tillbaka på det som har hänt i hallen. Isabel kommer kanske 

hem och berättar att, när vi stod där vid grinden, så trängdes han och sparkade på henne, 

medan det i verkligheten var ett annat barn som råkade knuffa till henne så att hon ramlade. 

Vilken tur att jag var där och redde ut vad som hade hänt! Annars skulle han bli skyldig igen. 

Jag använde mig av ögonkontakt, vilket är ett kraftfullt verktyg i arbete med barnen. De 

förstår ibland mer genom att läsa av vårt ansiktsuttryck, än genom att lyssna på det vi säger 

till dem. Har jag lyckats förhindra att Philip blir skyldig igen? Har jag nått fram till barnen 

som var med i den här situationen genom att bemöta dem med fronesisk kunskap och utan att 

kränka någon av dem? Det vet jag inte. Det kommer att visa sig först efteråt genom att barnen 

mer sällan skyller på honom och genom att föräldrar slutar skicka mail med klagomål till 

förskolan. Det enda jag vet att jag i den här situationen har handlat utifrån mitt omdöme, att 

det har blivit för många negativa kommentarer kring Philip och att jag på något sätt måste 

förhindra att han skuldbeläggs igen.  

 

Samtidigt funderar jag över om det finns någon manual som beskriver, i steg, hur man löser 

den här konflikten? Kan jag använda mig av det som Aristoteles kallar för techne-kunskap? 

Jag tror inte det. Jag måste handla i stunden och försöka lösa den på bästa möjliga sätt utifrån 

de förutsättningar som finns. Jag tänker på att jag inte hade mycket tid att tänka. De bråkade 

och det var mycket hög ljudvolym i hallen. Jag var tvungen att handla snabbt. Det som jag 

kan använda mig av är mina erfarenheter av liknande situationer. Det gör jag genom att låta 

alla inblandade komma till tals och ta reda på vad som har hänt precis innan. Genom att göra 

det får jag en helt ny bild av situationen än vad den verkade vara från början, nämligen att det 

var Philip som sparkade. Det här sättet att lösa konflikten på fungerade i just den här 

situationen. Barnen blev lugna och vi kunde övergå till nästa aktivitet, men det är inte säkert 

att det kommer att fungera i andra situationer, med andra barn. Då måste jag tänka ut andra 

lösningar. Det är kanske därför som Christian Nilsson skriver att fronesis bara kan existera i 

rörelse (2014, s. 49). 

 

Anders Burman, docent i idéhistoria, skriver att det som krävs för fronesis är erfarenhet, att 
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man har varit med om liknande situationer tidigare (2014, s. 113). Jag undrar då om det bara 

är min egen erfarenhet som kan hjälpa mig att hitta medelvägen och därmed utveckla 

dygderna mod och fronesis? I kapitlet ”Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp” använder 

Henrik Bohlin, docent i filosofi, ett annat begrepp för praktisk kunskap, nämligen tyst 

kunskap. Det är en sorts kunskap som inte går att formulera språkligt och därför är väldigt lätt 

att förbise (2014, s. 56). Den kan bara läras ut till andra genom att visa hur man gör i olika 

situationer, inte genom verbala instruktioner (a.a., s. 68). Den metod som används för att lära 

sig tyst kunskap är efterhärmande i någon sorts mästare-lärling relation. Det är förmågan att 

göra något, inte förmågan att beskriva hur man gör (a.a., s. 80). Han refererar till Michael 

Polynai, som hävdar att man kan lära sig regler, men för att kunna tillämpa dem måste man 

träna det personliga omdömet i praktiken (a.a., s. 63). Det innebär att jag även kan använda 

mig av andras erfarenheter genom att iaktta mina kollegor när de löser liknande konflikter i 

barngruppen. Jag kan lyssna på vad de säger, hur de pratar, vilket tonläge och vilket 

ansiktsuttryck de använder när de pratar med barnen. Sedan kan jag försöka uppträda på 

samma sätt i situationer som jag upplever som svåra att hantera på förskolan. Jag kan utnyttja 

deras kompetens för att utveckla de dygder som är behövliga i mitt yrke.  

 

Jag kommer nu att försöka ge svar på frågan vilken sorts handling som fokuseras under 

samtalet med specialpedagogen och vilken handling som är möjlig att diskutera utifrån 

Aristoteles kunskapsbegrepp. När jag analyserade våra språkliga handlingar under mötet med 

specialpedagogen frågade jag mig vilka av dessa handlingar som kan härledas till poiesis och 

vilka som kan vara exempel på praxis. Vid närmare eftertanke kan mina kollegors utsagor 

utgöra exempel på poiesis då målet är något som ligger utanför själva handlingen. Philip ska 

anpassa sig till rådande normer och regler med hjälp av en resurspedagog. De följer bestämda 

steg i processen till att uppnå målet. De kallar in hjälp i form av specialpedagog, de 

formulerar sig på ett visst sätt och åtar sig att upprätta en handlingsplan som så småningom 

ska resultera i en individuell utvecklingsplan, vilken i sin tur kommer att ligga till grund för 

att ställa en diagnos på Philip. Det innebär att de har den kunskap som heter techne, de vet hur 

man går till väga för att uppnå målet.  

 

Mitt förslag att anpassa verksamheten utifrån hans behov ser jag som ett exempel på praxis, 

alltså en handling eller verksamhet där målet är inbyggt i själva handlingen. Hur kan en sådan 

verksamhet se ut? Jag föreslår en aktivitet som handlar om vattenutforskande. Under en sådan 

aktivitet kan Philip utforska vatten tillsammans med andra barn. Barnen kan bidra med nya 
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sätt att utforska vatten och härma varandra i sitt utforskande. Jag har tidigare märkt att alla 

barn är väldigt koncentrerade på det de gör själva och tillsammans med andra. Den 

gemensamma aktiviteten stärker känslan av samhörighet, kontakten, koncentrationsförmågan 

och bidrar till utvecklingen av sociala förmågor. Under en sådan aktivitet, som är ett mål i sig, 

kan Philip träna på de sociala förmågor som han annars anses sakna i andra situationer.  

3. Diskursperspektiv, pliktetik och dygdetik och vad de innebär 

för praxis 
 

Vi som arbetar på förskolan ställs dagligen inför möten med barn, deras föräldrar, våra 

kollegor och annan personal som på något sätt har koppling till vår verksamhet, vilket ger 

upphov till många olika och oftast oförutsedda, händelser och situationer. I pressade 

arbetssituationer kan det hända att pedagoger möter barn, vars unika behov skiljer sig från det 

som anses vara ”vanliga behov”, utifrån sin egen frustration. Oftast handlar det om att inte 

kunna få de stökiga barnen att sitta lugnt och lyssna. Men en bra pedagog (eller som 

Aristoteles uttrycker det, ”en dygdig människa”), måste lära sig att förstå när alla ska göra lika 

och när det är tillåtet att göra olika. Det gäller att skaffa sig överblick över situationer och 

fatta ett snabbt beslut utifrån sitt personliga omdöme. Under mellanmålet hade det kanske 

varit mer rätt att hjälpa pojken som vägrade att bre sin smörgås. Vissa barn behöver mer stöd 

och uppmuntran än andra, på vägen mot att bli självständiga individer. Det vore också bättre 

att inte stoppa Philip, som ville hjälpa sin kompis, även om det skulle innebära ett brott mot 

de regler som råder vid matstunder på förskolan. Vi pedagoger måste arbeta på ett medvetet 

sätt för att barn ska utveckla sin förmåga att känna empati och omtanke om andra människor.  

Jag tycker att vi inom arbetslaget måste enas om ett gemensamt förhållningssätt gentemot 

barnen. Även om vi har olika uppfattningar är det viktigt att kunna prata med varandra. Vi 

behöver inte göra likadant för att hantera situationer och konflikter, men vissa värden bör vi 

kunna enas om för att utesluta risken att bemöta barn på ett sätt som inte stämmer överens 

med läroplanens värdegrund. Aristoteles skriver att värden är ”ett mål som är något gott och 

kan eftersträvas i handling.” (Aristoteles 1988, se Thomassen 2007, s. 23) Det som utmärker 

människan är sökandet efter normer och värden som utgör ”det goda”, vilka känns igen 

genom erfarenheten och som kan vara olika i det samhälle, och de gemenskaper, i vilka vi 

lever och handlar. Det är vår uppgift att försöka bestämma vad ”det goda” består av med hjälp 

av en etisk reflektion (Aristoteles 1988, se Gustavsson 2000, s. 163). 
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När jag tänker tillbaka på möten med mina kollegor i de olika situationerna från min 

berättelse, utifrån det pliktetiska perspektivet, kan jag tydligt se att våra handlingsmöjligheter 

är väldigt begränsade. Detta resulterar i att de inte bidrar så mycket till att utveckla vår praxis. 

Både jag och mina kollegor har bestämt oss för att följa de regler som definierar våra plikter 

och vi vill att alla andra, både barn och vuxna, alltid ska följa dem. Hur kan vi skapa ett 

gemensamt förhållningssätt gentemot barnen då? Det verkar vara omöjligt. Henriksen & 

Vetlesen skriver att ingen människa som finns i en praxis som har med andra människor att 

göra, blint bör följa de regler som råder. De som bidrar till att praxisen är sådan överblickar 

oftast inte dess verkliga konsekvenser. Regler och normer får inte hindra oss från att se saker 

och problem från olika synvinklar (2013, s. 35). Utifrån diskursperspektivet betyder inte 

regler samma sak som utifrån det pliktetiska perspektivet. Enligt Kant är regler explicita, det 

vill säga synliga eller uttalade, medan regler utifrån diskursperspektivet är implicita det vill 

säga underförstådda eller osynliga. Vi handlar utifrån dessa regler utan att vara medvetna om 

dem. Skulle det hjälpa oss att synliggöra dessa regler och göra dem explicita? Jag anser att det 

är viktigt att synliggöra dessa regler, men för att kunna handla på rätt sätt måste vi även 

kritiskt kunna granska och reflektera över dem inom mitt arbetslag.  

3.1 Handlingsmöjligheter utifrån ett dygdetiskt perspektiv 
 

Eftersom regler och principer (enligt pliktetiken och diskursperspektivet), antingen explicita 

eller implicita, tenderar att bli viktigare än människor tycker jag att det dygdetiska 

perspektivet ger oss mycket större handlingsutrymme. Enligt detta perspektiv måste vi kunna 

tillämpa de olika regler som finns till de unika situationer som hela tiden uppstår i förskolans 

vardag. Dygdetik utgår från att människors olika bakgrunder gör att vi uppfattar konflikter 

och situationer helt olika (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 217). När vi ställs inför andra 

människor, som har andra uppfattningar och värderingar, måste vi därför möta dem på ett 

öppet sätt och kunna leva oss in i deras ”värld”. Det kan vi göra genom att utveckla våra 

dygder (a.a., s. 224). Om vi exempelvis inom vår praxis utvecklar dygden tolerans kan vi 

skapa en situation där vi som grupp trivs bättre med varandra, vilket skapar goda 

förutsättningar för pedagogisk reflektion. När vi reflekterar i en grupp där vi känner oss 

trygga och respekterade vågar vi ta upp sådant som är svårt att prata om annars. Det kan 

handla om våra rädslor, osäkerhet, tvivel på våra förmågor och så vidare. Vi får möjlighet att 

öppna oss och komma överens om vilka förmågor eller dygder som vi måste utveckla för att 

ge barn det stöd de behöver.  
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Det som jag saknar på min förskola är just pedagogisk reflektion tillsammans med mina 

kollegor, i en trygg miljö. Jag tror att vi skulle bli mer medvetna och få större förståelse för 

barnens behov och vårt eget agerande. Saker och ting blir inte ofta som man vill på förskolan 

och vi behöver stanna upp och reflektera över varför det har blivit fel. Vi kan inte vara tysta 

och hamna i det personliga eftersom det dödar reflektionen. Om vi är tysta är det väldigt lätt 

att börja tänka att det är något fel på oss som personer. Vi måste fokusera på uppdraget och 

alltid tänka på barnets bästa. Jag har kanske fokuserat för mycket på min oförmåga att 

uttrycka mina åsikter och, genom att göra det, lagt ett hinder i kommunikationen med mina 

kollegor. För barnens bästa måste jag starta en diskussion kring hur vi gemensamt ska uppnå 

vårt övergripande mål vilket innebär att uppfostra självständiga individer och goda 

medborgare.  

 

Människan är inte färdig, utan ständigt på väg att bli bättre. Vi kan med hjälp av förnuftet 

välja det som vi anser är rätt att göra i olika situationer (Aristoteles 1988, se Hansson 2016, s. 

42). Hjertström Lappalainen & Schwarz (2011) skriver att vi kan lära oss av vår erfarenhet av 

liknande situationer i det förflutna och förutse samband mellan olika faktorer och deras 

konsekvenser. Vi kan redan i förväg föreställa oss vissa reaktioner från oss själva, från våra 

kollegor och från barnen och agera utifrån tanken att det går att påverka situationen till det 

bättre. De påpekar skillnaden mellan att ha varit i en liknande situation tidigare och förmågan 

att använda sin erfarenhet. Ibland kan vi vägra eller vara helt oförmögna att tänka bortom 

regler och rutiner, trots flera års erfarenhet (s. 109, 110). Jag känner att om jag hamnar i 

liknande situationer i framtiden så måste jag våga säga saker som jag blir irriterad på, annars 

blir det ingen utveckling i verksamheten. Jag har säkert varit otydlig och osäker, men jag övar 

mig på det. Jag kommer att försöka gå ifrån mina rädslor och min osäkerhet och agera så 

klokt som möjligt under liknande situationer och kanske uppnå den högsta dygdigheten i 

framtiden. Jag behöver fronesis för att kunna agera modigt och i mitt fall måste jag jobba på 

att bli en som kan hävda sina åsikter och ta för sig, eftersom jag ju vet vad som är det kloka 

att göra. Jag är blivande förskollärare och därför måste jag visa att det finns andra sätt att 

handla. 
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4. Slutord 
 

I denna avslutande del vill jag diskutera förhållandet mellan de utifrån- och inifrånperspektiv 

som jag har använt mig av i min uppsats. Jag vill diskutera på vilket sätt de har hjälpt mig att 

skapa en större förståelse för de uppkomna situationerna, utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. De olika perspektiven har hjälpt mig att göra olika saker synliga. De både 

skymmer och visar fram vissa saker, vilket jag kommer att försöka sammanfatta i detta 

avsnitt. Utifrånperspektivet utgörs av diskursperspektivet med det poststrukturalistiska 

förhållningssättet. Det har bidragit till att belysa och skapa kunskap om vilka normer och 

värden som finns inom förskolan som institution idag, och hur de påverkar 

förskolepersonalens förhållningssätt till barn som uppvisar avvikande beteenden. Genom 

analyserna av utsagorna har jag kommit fram till vilka konstruktioner av barn som skapas när 

något beteende skiljer sig från vanligt förekommande beteenden bland barnen på förskolan. 

Det som är gemensamt för dessa konstruktioner är att de på något sätt bryter mot 

föreställningar om hur man uppför sig, för att kunna accepteras och för att bli en del av det 

sociala sammanhanget på förskolan. 

 

Om jag endast hade valt att betrakta hur de olika diskurserna påverkar konstruktioner av 

förskolebarn i min uppsats hade jag missat andra aspekter och riskerat att mina egna 

perspektiv hade fallit bort. Inifrånperspektivet, vilket utgörs av pliktetik och dygdetik, har 

bidragit till att jag har kunnat titta på mina egna yrkeserfarenheter med en kritisk blick. Jag 

har kunnat reflektera över orsakerna till både mitt och mina kollegors handlande och skaffat 

mig ny kunskap kring våra handlingar utifrån det som jag har sett. Med hjälp av 

inifrånperspektivet har jag kunnat fundera över vilka handlingsmöjligheter som fanns i de 

olika situationerna. Tack vare det har jag kunnat få syn på vad jag skulle kunnat gjort 

annorlunda för att uppfylla läroplanens mål. Skrivandet av denna essä har gett mig en 

möjlighet att stanna upp och reflektera över vad som faktiskt sker i de uppkomna 

situationerna. Jag har insett vikten av att reflektera kring vår verksamhet och våra handlingar 

tillsammans i arbetslaget, och att det krävs mod för att granska sitt eget beteende. Om vi är 

beredda att kritiskt granska vårt eget handlande tror jag att vi är mer tillåtande i vårt 

bemötande av barns unika behov. Jag tycker att vi är skyldiga att göra det för barnens skull. 

Möter vi varandra med tolerans kan vi skapa goda förutsättningar för att bygga upp en trygg 

och tillåtande miljö, där en ständig reflektion genomsyrar vår verksamhet och där det är 

lättare att ta upp sådant som kan uppfattas som känsligt.  
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Nu är jag i slutet av min förskollärarutbildning och jag kan använda mig av både teoretisk och 

praktisk kunskap för att välja de handlingar som passar in när en situation uppkommer på 

förskolan. Den teoretiska kunskapen hjälper mig att sätta ord på mitt arbete och gör att jag 

känner mig säkrare i min yrkesutövning. Med hjälp av den praktiska kunskapen kan jag lära 

mig av erfarenheten. Jag kan försöka förstå vad jag gör och vad jag borde ha gjort annorlunda. 

Jag vill få en känsla för hur jag kan lösa problem som inte passar in i existerande regler och 

kunna avgöra om, när och hur det är lämpligt att bryta mot en viss regel. Genom växelspelet 

mellan teoretisk och praktisk kunskap känner jag mig säkrare och mer flexibel i min roll som 

pedagog. Jag kan se på en och samma situation från flera olika perspektiv och kan tänka ut 

alternativa handlingssätt. Men jag är inte färdig. Jag är ständigt på väg mot att bli ännu bättre 

på att hantera de unika situationer som hela tiden uppstår i förskolans vardag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 
 

Käll-och litteraturförteckning 
 

Alsterdal, Lotte (2014). Essäskrivande som utforskning. I: Burman Anders (red.) Konst och 

lärande: essäer om estetiska lärprocesser. Huddinge: Södertörns högskola 

Aristoteles (1988). Den nikomachiska etiken. Göteborg: Daidalos AB 

Bohlin, Henrik (2014). Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp. I: Bornemark, Jonna & 

Svenaeus Fredrik (red.) Vad är praktisk kunskap? Huddinge: Södertörn Studies in Practical 

Knowledge 

Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid (1997). Att bli sig själv. Daniel Sterns teori i förskolans 

vardag. Stockholm: Liber AB 

Foucault, Michel (1975). Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Lund: Arkiv förlag 

Gadamer, Hans – Georg (1997). Sanning och metod i urval. Göteborg: Daidalos AB 

Gustavsson, Bernt (2000). Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand 

Gustavsson, Bernt (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. 

Stockholm: Liber 

Hansson, Anders (2016). Aristoteles etik. Göteborg: Daidalos AB 

Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne, Johan (2013). Etik i arbete med människor. Lund: 

Studentlitteratur 

Hjertström Lappalainen, Jonna & Schwarz, Eva (2011). Tänkandets gryning. Praktisk 

kunskap, bildning och Deweys syn på tänkandet. I: Burman, Anders (red.) Våga veta!: om 

bildningens möjligheter i massbildningens tidevarv. Huddinge: Södertörns högskola 

Kant, Immanuel (2006). Grundläggning av sedernas metafysik. Göteborg: Daidalos AB 

Lenz Taguchi, Hillevi (2014). In på bara benet. En introduktion till feministisk 

poststrukturalism och subjektivitetsteori. Malmö: Gleerups Utbildning AB  

Nilsson, Christian (2014). Fronesis och den mänskliga tillvaron. En läsning av Bok VI i 

Aristoteles Nikomachiska etik. I: Bornemark Jonna & Svenaeus Fredrik (red.) Vad är praktisk 

kunskap? Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge 

Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

Stockholm: Liber 

Palla, Linda (2011). Med blicken på barnet. Om olikheter inom förskolan som diskursiv 

praktik. Malmö: Holmbergs 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2016. Stockholm: Skolverket 

  



30 
 

Svenaeus, Fredrik (2014). Vad är praktisk kunskap? En inledning till ämnet i boken. I: 

Bornemark, Jonna & Svenaeus Fredrik (red.) Vad är praktisk kunskap? Huddinge: Södertörn 

Studies in Practical Knowledge 

Thomassen, Magdalene (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till 

vetenskapsfilosofi. Malmö: Gleerups utbildning 

Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab 

Waldemarson, Ylva (2014). En erfarenhet rikare? I: Bornemark, Jonna & Svenaeus, Fredrik 

(red.) Vad är praktisk kunskap? Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge 


